
Bekendmakingen
 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Ostafin, P.M.   08-06-1993

Da Silva, J.   25-01-1975

Tesfiet Gerezgiher Hailu  06-01-1994

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Lin, X.  10-02-1959

Wu, W.  04-03-1958

Msahel, M.   22-07-1990

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Nunner Logistics, Gerstdijk 24 te Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect 

geluid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (28 april 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via 

tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking totdat er een beslissing is genomen over 

het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Helmondsingel 221 08-02-2020 aanvraag voor gehele inrichting OLO 4111735

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Vlierdense Bosdijk 11 vergroten woning OLO 4651801

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Noord Parallelweg 41 24-04-2020 oprichten garage/loods OLO 5119721

1e Indumaweg 7 24-04-2020 verduurzamen bedrijfspand  OLO 5118513

Zoete Kers, L 3062 24-04-2020 oprichten 6 appartementen  OLO 5110639

  en uitwegen  

Schoolstraat 7 28-04-2020 herbouwen opslagruimtes OLO 5125017

Twickeldreef 3 28-04-2020 vergroten woning OLO 5124933

Gerstdijk 19 29-04-2020 automatisch opslagsysteem  OLO 5128471

  (autostore)

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Twentehof 1 28-04-2020 oprichten garage OLO 5030331

diverse locaties  28-04-2020 plaatsen 5  tijdelijke informatieborden OLO 5048219

Helmond-West 

Coendersberglaan 26 29-04-2020 verbouwing woonhuis OLO 5041803

Smidsteeg 18 29-04-2020 wijzigen kozijnen aanbouw  OLO 5095257

  1ste verdieping 

Palladio 68 t/m 81 even  30-04-2020 oprichten 14 woningen OLO 4787673

en oneven huisnummer 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Aarle-Rixtelseweg 24 28-04-2020 plaatsen van lichtmasten  OLO 4551265

  voor tennisbanen 1 en 2

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“woning Kaldersedijk 2”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 29 april 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 52 dB ten 

gevolge van de Geldropseweg hebben vastgesteld vanwege de omgevingsvergunning “woning 

Kaldersedijk 2”.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 mei 2020 

gedurende zes weken (t/m 17 juni 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. 

Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. 

U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen het besluit kan met ingang van 8 mei 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Burgemeester en Wethouders van Helmond 7 mei 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.


